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 مقدمه

 با سالم و درود بر تو دوست گرامی،

 من آیدین احمدنژاد هستم.

هر روشی  بسیار خوشحالم که برای به دست آوردن خواسته ها و آرزوهات، مصرّی و سعی می کنی از

 که شده، به اهدافت برسی.

ار مهم در راز بسی 2در مورد مسائل مالی نوشته شده و از طریق این کتاب می تونی به این کتاب 

 ثروت اندوزی و افزایش قدرت پول، پی ببری.

رفتی داشته همون طور می دونی، وقتی عمل پس انداز انجام میگیره، در واقع به جای اینکه ما پیش

 ی کشورمون.باشیم، پس رفت نیز می کنیم، به خصوص در شرایط اقتصاد

ر اساس بنمی خوام مسائل رو به حاشیه بکشم و یا کسی رو متهم کنم، در واقع می خوام بگم که 

 ت کنه.رکود اقتصادی و تورمی که وجود داره، پس انداز کردن باعث میشه که ارزش سرمایه، اف

یه ما کم میشه مابا یک مثال ساده، وقتی که نرخ اقالم اولیه افزایش پیدا می کنه، در واقع ارزش سر

 %10بلغ ممیلیون تومان باشه و در سال بعد این  12و اگر خرج یک نفر به طور متوسط، سالیانه 

 کاهش پیدا کرده. %10افزایش پیدا کنه، مثل اینه که سرمایه اون فرد، 

تونی به ببرای حل این مسئله، من دو تکنیک به هم پیوسته رو بهت پیشنهاد می کنم که نه تنها 

ی مدت، به گی این مسئله رو دور بزنی، و بلکه بتونی با این روش، سرمایه خودت رو در طوالنساد

 صدها برابر تبدیل کنی.

نهاد می کنم نتایجی که خودم از این روش ها گرفتم، واقعا فوق العاده بود و من دوستانه بهت پیش

 که به این روش ها، عمل کنی.

برای  اشم و ایناقتصادی تو دوست عزیزم، کمکی کرده ب امیدوارم که تونسته باشم در جهت رشد

 من افتخار بزرگیه.
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 تکنیک پول خشک

 

وق پووول هووای نووو و تووازه ای کووه در سووال جدیوود بووین مووردم شووایع میشووه، راز ایوون تکنیووک فوو

 العادست.

ته بهتوورین تصووویر  هنووی افووراد از پولوودار شوودن، بسووته هووای اسووکناس خشووک روی هووم انباشوو

 بیشتر از چند ده میلیون تومنه. شدست که ارزششون

اگر بخواهیم پوول رو بوا یوه طورز فکور دیگوه بهوش نگواه کنویم، یوک کاغوک چوا  شدسوت کوه 

توانایی و قودرت انسوان رو در خریود، بواالتر موی بوره. ایون کاغوک کوه چنوین قودرتی داره، پوس 

 انرژی زیادی رو هم با خودش همراه داره.
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 های پاره و کثیف، خود داری می کنند؟به نظرت چرا مردم، از پکیرش اسکناس 

 این مسئله یک ریشه روانی داره که میشه اون رو در این توضیح درک کرد:

انسووان تمووام تصوومیماتش رو بوور اسوواس احساسووات میگیووره، اگووه حسووش نسووبت بووه موضوووعی 

 خوب باشه، اون رو می پکیره ولی در غیر اینصورت، از انجامش اجتناب می کنه.

نووو، بهتوورین نوووع  ی منحصوور بووه فووردی داره و از اونجووا کووه اسووکناسپووس پووول یووک انوورژ

 اسکناسه، پس بهترین انرژی رو از خودش ساطع می کنه.

 حاال روشی که من ازش برای پس انداز درآمد هام استفاده کردم:

راه  من در کل هر وقت پوولی تووی جیوبم باشوه، محکووم بوه خورج کوردن میشوه و بورای اینکوه

لووی وایوون زمینووه مهالعووه کووردم. روش هووای مختلفووی رو امتحووان کووردم،  حلووی پیوودا کوونم، در

 نتیجه ای نگرفتم.

 ولی همیشه وقتی به اسکناس های تازه نگاه می کردم، احساس خوبی داشتم.

تجدیود  وقتی متوجه قانونی در موورد پوول شودم، تصومیم گورفتم کوه در رفتوار خوودم بوا پوول،

 نظر کنم.

.. تماموا .تی، یوک موجوود زندسوت، درختوان، رودهوا، دریاهوا و قانون این بوود: تموام جهوان هسو

 دارای احساس هستن و درک و شعور دارند.

بوه  پول نیز از ایون قوانون طبعیوت موی کنود و دارای شخصویت اسوت. ممکنوه کموی خنوده دار

 نظر بیاد ولی همین موضوع باعث شده پول از اکثرمون، دور بشه.

ه کوکیوف پوول چرموی و زیبوا کوردم کوه قسومتی داشوت در اولین فرصت، اقدام بوه تهیوه یوک 

 می توان در آن، یک بسته پول قرار داد.
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هرگوز پوولم  از اون روز به بعد، همیشه در خریود هوا، بواقی پوولم رو توا قورون آخور موی گورفتم،

 رو تا نمی کردم، و همیشه بهترین و سالم ترین پول ها رو با خودم داشتم.

 و پولداری رو گکشتم و با پول دوست شدم. میشه گفت من مرز بین بی پولی

تهیوه  از اون موقع به بعد، وقتی پوولم بوه حودی موی رسوید کوه بتوونم یوک بسوته اسوکناس نوو

 کنم، به سرعت به بانک می رفتم و یک بسته اسکناس خشک و عالی تهیه می کردم.

رافی صوک، در ضمن برای تهیوه ایون اسوکناس هوا چنود روش وجوود داره، مثول بوازار سویاه، بانو

یوالی بودون ر و ... که بهترین اونها اینوه کوه بوه شوعبه هوای مرکوزی هور بانوک بوروی و از اونجوا

 اضافه، پولت تعویض کنی.

 ی نصویبممن در روز های اولوی کوه تصومیم گورفتم بوا پوول، بوا احتورام رفتوار کونم، چیوز زیواد

ل وش هووایی پوووهووزار تووومن پووول داشووتم ولووی در روز هووای بعوود، از چنووین ر 20نشوود و فقووط 

 درآوردم که تا به حال تو خوابم هم ندیده بودم.

 هوزار توومن، فقوط اسوکناس خشوک داشوتم و ایون پوول هوا، بوه مون 300طی یک مواه، مبلوغ 

 بودم. چنان انگیزه ای برای پیشرفت می داد که تا دیر وقت، مشغول به انجام کارهایم

کوه بوود: موثال هودفم بعود از اینحتی هدفگوکاری هوایم نیوز بوه صوورت هودا هوای اسکناسوی 

 میلیون تومن پول خشک بود. 1هزار تومن جمع کردم، مبلغ  300

ز و یکووی اراکثوور افووراد ثروتمنوود از ایوون تکنیووک بوواخبر هسووتند، و تووو از االن مووی تووونی خووودت 

راد ی کوه افواین افراد میلیاردر بودونی چوون بورای ثروتمنود شودن کافیوه کارهوایی رو انجوام بود

 نجام میدهند. به همین سادگی!ثروتمند ا
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 تکنیک پول خشکگام عملی 

قوت وبسیار خب، حاال کوه بوا ایون تکنیوک جوکاب بورای پوس انوداز پوول آشونا شودی، بهتورین 

تکنیوک  برای عملی کردن این تکنیک، هموین االنوه. پوس بایود ایون چنود مرحلوه رو بورای ایون

 ت مشاهده کنی:انجام بدی تا تاثیرگکاری فوق العاده اون رو در زندگی

زیبوا تهیوه کون کوه توا شوو نباشوه و بشوه اسوکناس  کتوی در ابتدا، یک کیف پول چرمی -1

هووا رو بوودون تووا خوووردن درون اون قوورار داد. اصووال نیووازی نیسووت کووه کیووف پووولی کووه 

تهیه می کنی، مارک دار باشوه و هزینوه زیوادی رو صورا اون کنوی. حتوی موی توونی بوا 

بووه وبسووایت هیووه کنووی. پیشوونهاد موون اینووه کووه هووزار تووومن، چنووین کیووف پووولی ت 20

یه سر بزنی و کیف هاشوو بررسوی کنوی. مون خوودم کیوف پوولم رو از ایون سوایت  بامیلو

تهیووه کووردم، هووم قیمووت هووای مناسووبی داره و هووم کیفیووت خوووبی داره. هم نووین مووی 

 هم دیدن کنی. دیجی استایلی سایت تونی از کیف پول ها

تمرین دوم هوم اینوه کوه بایود بوا مبلغوی کوه در حسواب بانکیوت و یوا نقودا داری رو بوه  -2

دیوودت رو در بانووک ببووری و در ازای اون، پووول خشووک دریافووت کنووی و پووول هووای ج

کیف پولت قرار بودی و از انورژی ای کوه پوول هوا سواطع موی کننود، نهایوت اسوتفاده رو 

ببری. نکته ای که مهمه، اینه که این پوول هوا قورار نیسوت کوه خورج بشون پوس، سوعی 

  کن اون ها رو به خوبی نگه داری.

http://www.bamilo.com/men_wallet/?source=gfm
https://www.digistyle.com/men-wallet-card-wallet#!men-wallet-card-wallet/
https://www.digistyle.com/men-wallet-card-wallet#!men-wallet-card-wallet/
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 سود مرکبتکنیک 

 

ت رسویده ول در و در موورد افوزایش پو شاید تا بوه حوال بارهوا تکنیوک )سوود مرکوب( بوه گوشو 

مایه این تکنیک خیلی شنیده باشوی. ولوی آیوا بوه صوورت دقیوق مفهووم و معنوی ایون روش سور

 گکاری و نحوه استفاده از اون رو می دونی؟

 موون روشاول از همه، باید تعریوف پوس انوداز سواده رو درک کنوی. پوس انوداز سواده، دقیقوا ه

یوون صووورته کووه قسوومتی از درآموودت رو طووی )قلووک پووس انووداز( هسووتش و نحوووه کووارش بووه ا

چ سوودی سوال و ... پوس انوداز موی کنوی، بودون اینکوه هوی 1مواه،  6مواه،  3مواه،  1مدت های 

 برای اون، لحاظ بشه.
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 یش پیوداهر ساله، مقداری نورخ توورم داریوم کوه در آخور سوال، تموام قیموت هوا، مقوداری افوزا

نوداز ااهدسوت. خوب حواال بوه نظورت پوس می کنه. مخصوصا این مورد در ایوران زیواد قابول مش

 ساده، منفعتی به همراه داره؟

اری، دجواب روشنه، خیر. نوه تنهوا کمکوی بهوت نموی کنوه، بلکوه باعوث میشوه سورمایه ای کوه 

 ارزشش کمتر هم بشه و ضرر بکنی.

اری کوه البته پوس انوداز سواده، یوک نکتوه مثبتوی هوم داره. اون هوم اینوه کوه اگور شورایهی د

جوا، مبلغوی رو نقودا جموع آوری کنوی، بهوت کموک موی کنوه توا اون سورمایه رو یکنموی توونی 

 جمع کنی.

 راحوت تا اینجا، بوه ویژگوی هوای مثبوت و منفوی پوس انوداز ساده)سونتی( اشواره کوردیم. حواال

 تر می تونیم مفهوم سود مرکب رو متوجه بشیم.

ال اگور از کوردی. حوامیلیوون توموان رو پوس انود 1فرض کن که از روش پس انوداز سواده، مبلوغ 

ود رو سووسووود پولمووون رو بووده و ایوون  %15سوورمایه خودمووون رو در بووانکی بووکاریم کووه سوواالنه 

 تومن. 12.500ماهانه حساب کنه و بهمون پرداخت کنه، میشه ماهانه، 

 سود %1.25سرمایه کل با ماهانه،  ماه

1 1012500 

2 1025156 

3 1037971 

6 1077383 

12 1160755 

24 1347351 

36 1563944 

48 1815355 
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  4رد 1.800.00 و همین طور کوه موی بینوی، بوا یوک میلیوون توومن سورمایه، میشوه بوه مبلوغ

 سال بدون هیچ سرمایه گکاری مجددی، دست یافت.

سووتفاده در واقووع، شوورکت هووای بیمووه ای کووه بیمووه عموور ارائووه میدهنوود، دقیقووا از همووین روش ا

جووام تمووام واریووزی هووایی کووه بایوود انجووام شووود را خودشووان انمووی کننوود و بووه خوواطر اینکووه 

 .میدهند، درصدی از سود شما را در پایان کار، برای حق الزحمه دریافت می کنند

تومووان،  50.000و حوواال در ادامووه روش بهتووری رو بررسووی مووی کنوویم کووه در اون، ماهانووه فقووط 

 سی می کنیم.به مبلغ سرمایه گکاری شده اضافه می کنیم و نتایج رو برر

بوانکی کوه  میلیوون توموان، پوول نقود داریوم و آن را در 1خب حاال دوباره تصور موی کنویم کوه 

ل اضوافه کوهوزار توموان، بوه مبلوغ  50سود می دهد، واریوز موی کنویم. هور مواه  %1.25ماهانه، 

ان، روش سورمایه گوکاری در جهو ، کوم ریسوک تورین و سوریع تورینمی کنیم و از راحوت تورین

 ریم.لکت می ب

سوووود ا ماهانوووه  %1.25سووورمایه کووول بوووا ماهانوووه،  ماه

50.000 

1 1113125 

2 1177039 

3 1241752 

6 1440785 

12 1861810 

24 2804123 

36 3897916 

48 5167542 
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یاه و برابور شود بودون اینکوه موا دسوت بوه سو 5سوال، کول سورمایه،  4و به همین سوادگی، در 

 اولیه و کمتری مبلغ ماهانه.سفید بزنیم و با کمترین سرمایه 

ره کوه ایون دا حاال برای اینکه ایون سوود رو، چنودین برابور و یوا ده هوا برابور کنویم، بسوتگی بوه

 1و از رسووود چووه بووانکی بیشووتره و در اون سوورمایه گووکاری کنوویم و یووا مقوودار سوورمایه اولیووه 

 کنیم.میلیون تومان افزایش بدیم و هم نین مبلغ مستمری ماهانه بیشتری واریز 

در صورتی که نیاز داشوتی توا از جودول سوود مرکوب کوه در فایول بوه رایگوان بورای توو دوسوت 

 میتونی اینجا کلیک کنیعزیزم آماده شده، استفاده کنی، 

ون، از ات کووه بتووونی در ایوون روش در ایووران عووالی جووواب میووده و کشوووری بهتوور از ایووران نیسوو

 سود مرکب استفاده کنی.

پووس از همووین االن، دسووت بووه کووار شووو، مقووداری سوورمایه جمووع کوون، یووک حسوواب بووا سووود 

ایمووان  از درآموودت رو پووس انووداز کوون. و در نهایووت %10ماهیانووه بوواز کوون و هوور موواه، حووداقل 

 .می کنه داشته باش که این روش جواب می ده و تو رو ثروتمند تر از هر موقع ای،

مووین بووا ایوون روش هووزاران نفوور، تونسووتن سوورمایه هنگفتووی بسووازن و حوواال بتووونن از سووود ه

 .سرمایه، بهترین زندگی رو هم از لحاظ آزادی وقت و هم آزادی مالی، تجربه کنن

حتوی  ومیوانبری سواده بورای دور زدن توورم باشوه شاید بشوه گفوت ایون تکنیوک فووق العواده، 

در  آلبرر  انیتررتینهموون طووور کوه ز ایوون رو بوه اون رو بشوه، باعوث میشوه کوه زنودگیت، ا

 "سود مرکب، قدرتمند ترین نیرو در کل جهان است"مورد سود مرکب میگه: 

  

http://karetamiz.com/sites/109/sod_morakab.xlsx
http://karetamiz.com/sites/109/sod_morakab.xlsx
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 تکنیک سود مرکبگام عملی 

ون بسیار خوب، بهتورین زموان بورای شوروع سورمایه گوکاری بوا سوود مرکوب، هموین اموروزه چو

 ست بدیم.دبا زمان داره، پس نباید زمان رو از سود حاصله از این فرمول، رابهه مستقیم 

د  سوورمایه ای رو کووه االن بووه صووورت نقوود همراهووت داری رو در حسوواب بووانکی کووه سووو -1

 ماهانه داره، واریز کن.

کون  هر ماه، حداقل مقداری رو کوه موی توونی بوه ایون سوضرده اضوافه کنوی، جموع آوری -2

 و سر ماه، به حساب پس اندازت، واریز کن.

 وودی کووه بدسووت میوواری رو از طریووق وارد کووردن مقوودار سوورمایه اولیووه مووی تووونی سوو -3

مسوومتری ماهانووه در فایوول اکسوول مربووور بووه سووود مرکووب، محاسووبه کنووی و از زمووان 

 .دقیق بازنشستگی خودت، با خبر بشی
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 سخن پایانی

ده رق العواامیدوارم تونسوته باشوی از مهالوب کتواب، بهتورین اسوتفاده رو بکنوی و بوه قودرت خوا

 نیک های سود مرکب و پول خشک پی برده باشی.تک

مایه تکنیک سود مرکب، بهتورین، سواده تورین، سوریع تورین و منحصور بوه فورد تورین روش سور

یوامکش ساله اخیوره. وقتوی کوه ماهانوه سوود پولوت بوه حسوابت واریوز میشوه و پ 10گکاری در 

 ش داره.برات میاد، یه حس خوبی به آدم دست می ده و انرژی زیادی همراه خود

هم نین تکنیوک پوول خشوک، لوکت بخوش تورین روش جموع آوری و پوس انوداز پولوه کوه بوا 

فتوار حس خوب زیادی همراهوه. بوا تکنیوک پوول خشوک میتوونی هموواره بوا پوول، بوا احتورام ر

 کنی و همیشه قدر داشته هات رو بدونی.

 ایگان یاد بگیری؟ر %100آیا دوست داری سریع ترین روش کسب درآمد از اینترنت رو به صور  

ندگی کنی، می دونم عالقه زیادی داری تا زندگی مالی خودت رو متحول کنی و مانند یک ثروتمند ز

انجام  سالهاست که مشغول ولی احتماال با نحوه کسب ثروت از طریق اینترنت آشنا نیستی. من،

تکنیکی فوق  آزمون و خها در مورد نحوه کسب ثروت سریع و فراوان از اینترنت هستم و به تازگی با

تکنیک رو  العاده آشنا شدم که تاثیرش واقعا فوق العادست. بهت پیشنهاد می کنم همین حاال این

 از طریق این کتاب به رایگان یاد بگیر.

 رایگان دانلود کنبه رو  "سریع ترین روش کسب درآمد از اینترنت"پس همین االن کتاب 

 با آرزوی ثروت فراوان برای شما دوست گرامی،

 آیدین احمدنژاد

Karetamiz.com 

https://goo.gl/GpQ91b
http://www.karetamiz.com/

